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Uporabnik/ca in lastnik/ca telefona

Nadzornik/ca

MOJA POGODBA ZA MOJ TELEFON
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki s to pogodbo določata pravila in
navodila za rabo pametnega telefona, ki so v celoti
namenjena dobrobiti uporabnika/ce.
PREDMET POGODBE
2. člen
Nadzornik/ca se zavezuje, da bo v pogodbi zapisana
pravila spoštoval/a v celoti, nedvoumno in odgovorno.
Nadzornik pa se zavezuje k izpolnitvi zaveze v 9.
členu te pogodbe.

(Vpišite število ur in časovno opredelite.)

in

3.2 člen
Uporabnik/ca telefona ne bo uporabljal/a:
- med poukom
- med prireditvami (kino, gledališče, predstave ...)
- med obroki
- med pogovori s prijatelji
- med družinskimi obiski in skupnimi aktivnostmi
- drugo:

4. člen
Vsi podpisniki se zavezujejo, da zvečer,
najkasneje do
ure, vsi člani družine
telefone odložijo na zbirno mesto, ki je:
(Vpišite lokacijo.)

(Navedite aktivnosti. Aktivnosti predlagata in
se o njih uskladita nadzornik in uporabnik.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
RABA MOBILNIH APLIKACIJ
6. člen
Uporabnik/ca lahko naloži in uporablja naslednje
vrste mobilnih aplikacij (aplikacije za komuniciranje,
družbena omrežja, igre, aplikacije za pomoč pri
učenju in raziskovanju, ostale aplikacije):

UPORABA PAMETNEGA TELEFONA
3. člen
3.1 člen
Uporabnik/ca bo telefon za zabavo
in sprostitev uporabljal/a
		
na dan, med
ob naslednjih dnevih:

POGOJI ZA UPORABO NAPRAVE
5. člen
Uporabnik/ca lahko telefon za sprostitev in zabavo
uporablja, šele ko opravi aktivnosti:

uro

ZASEBNOST IN ODGOVORNA KOMUNIKACIJA
7. člen
7.1. Člen
Uporabnik/ca se zavezuje, da bo odgovorno skrbel/a
za varovanje zasebnosti ob uporabi pametnega
telefona in bo varoval/a svoje osebne podatke. Prav
tako bo naredil/a vse, kar mu/ji naprava omogoča, da
bo zmanjšal/a tveganje za izgubo osebnih podatkov ali
vpogled neznanih oseb v njegovo/njeno zasebnosti.
7.2 člen
Uporabnik/ca bo skrbel/a tudi za odgovorno
komunikacijo, zato telefona ne bo uporabljal/a za
sovražno ali nasilno komunikacijo z drugimi ter bo
na vsako zaznano obliko takega ravnanja opozoril/a
starše ali odgovorne osebe.
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Svetovalnice LOGOUT:
Metelkova 15,
1000 Ljubljana
041 233 474
info@logout.si

VZDRŽEVANJE
8. člen
8.1. člen
Uporabnik/ca je v celoti odgovoren/na za vzdrževanje,
skrbno ravnanje in čiščenje naprave.

Ljubljanska ulica 22,
6000 Izola
064 236 516
info@logout.si

8.2. člen
Mesečne stroške porabe krije (ustrezno obkrožite):
a. Uporabnik/ca
b. Nadzornik/ca

Več informacij o varni
rabi interneta na:
www.logout.si
www.safe.si
www.spletno-oko.si

NAGRAJEVANJE
9. člen
V primeru spoštovanja določil pogodbe bo
uporabnik/ca po

Projekt
Moja prva pogodba
je namenjen ozaveščanju
o zdravi, odgovorni,
uravnoteženi, varni,
poučni in konstruktivni
uporabi mobilnih naprav
ter informiranju in pomoči
staršem pri vzgoji otrok v
digitalnem svetu.
Projekt je zasnovala
organizacija Logout, podprl
pa Telekom Slovenije.

(Vpišite časovno obdobje.)

nagrajen/a z
(Vpišite nagrado.)

KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posledica nespoštovanja dogovora je

Več informacij o projektih
Logout ter varni uporabi
interneta in mobilne
telefonije je na spletni strani
www.logout.si

(Navedite sankcije.)

Informacije o varni
uporabi storitev
Telekoma Slovenije
so na voljo na
www.telekom.si

11. člen
Nadzornik/ca se zavezuje, da bo pred podpisom
pogodbe uporabnika/co podučil/a o načelih
pametnega in odgovornega ravnanja z mobilnimi
napravami ter ga/jo seznanil/a z določbami te
pogodbe.
12. člen
Uporabnik/ca in nadzornik/ca se sporazumno
strinjata, da pri reševanju morebitnih sporov iz te
pogodbe sodeluje nevtralna oseba:
(Vpišite ime osebe.)

Podpis nadzornika:				
13. člen
Ta pogodba je sklenjena za določen čas 1 leta.
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od
katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod.

Podpis uporabnika:

Kraj, datum:

V kolikor potrebujete dodatek k pogodbi (aneks), ga lahko prenesete iz
naslova www.logout.si/mojaprvapogodba

